
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 

 
 

S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Zbornice fizioterapevtov Slovenije, Ljubljana, ki jo 

zastopa predsednica Friderika Kresal, in Zbornice laboratorijske medicine Slovenije, Ljubljana, ki jo 

zastopa predsednik dr. Borut Božič, na seji dne 21. marca 2002 

 

s k l e n i l o : 

 

Predlog, naj se do končne odločitve zadrži izvrševanje 14. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/01), se zavrne. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

1. Pobudnici sta izpodbijali 11., 12. in 14. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni 

dejavnosti (v nadaljevanju ZZDej-F), ki v celoti nadomeščajo 87. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 9/92 in nasl. - v nadaljevanju ZZDej) in uvajajo dva nova člena (87.a in 87.b člen). 

 

2. Pobudnici sta predlagali začasno zadržanje izpodbijanih določb ZZDej-F. Predlog sta utemeljevali z 

dejstvom, da Zakon predvideva osemmesečni rok, v katerem morajo poklicne zbornice, ki so bile 

ustanovljene po prej veljavnem 87. členu ZZDej, uskladiti svoje delovanje z določbami ZZDej-F. To po 

njunem mnenju pomeni dejansko ukinitev zbornic in njihovo preoblikovanje v društva, kar naj bi imelo za 

pobudnici nepopravljivo strokovno, moralno in materialno škodo. Še posebna škoda bi nastala, če bi 

pobudnici prilagodili svojo organizacijo in delovanje ZZDej-F, Ustavno sodišče pa bi razveljavilo izpodbijane 

določbe. Uveljavitev izpodbijanih členov naj bi povzročila pravni nered, nezadovoljstvo članstva, 

nezaupanje v delovanje zbornic in dvom v pravno državo. 

 

3. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 12. 7. 2001 zadržalo izvrševanje 12. člena, ni pa zadržalo 

izvrševanja 11. in 14. člena ZZDej-F. 

 

4. Pobudnici sta vložili nov predlog, s katerim ponovno predlagata začasno zadržanje izvrševanja 14. člena 

ZZDej-F. V predlogu samo ponavljata dejstva in okoliščine, ki jih je Ustavno sodišče že ocenjevalo pri 

sprejemu sklepa z dne 12. 7. 

2001. Ker pobudnici ne navajata novih dejstev in okoliščin, ki bi utemeljevale začasno zadržanje 

izvrševanja določbe izpodbijanega zakona, je Ustavno sodišče ponovni predlog za začasno zadržanje 

zavrnilo. 

 

5. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 39. člena Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 

15/94 ZUstS) v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. 

Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze 

Ude. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Čebulj, ki je dal odklonilno 

ločeno mnenje. 

 

 

         Predsednica 
dr. Dragica Wedam-Lukić 


